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 چكيده
و داستان و اشعار مبتني بر توصيف اعمال پهلواني و افتخارات قـومي بزرگيها ها

ي معاصـر تطـور اما اين تعريـف در دوره. گويند را در تعريفي سنتي، حماسه مي

و به و گسترده،ويژه در شعر يافته اسـت؛ زيـرا بـا ايجـاد تـر شـده بسيار متفاوت

و تحتي هاي نوين در عرصه دگرگوني تـاثير قرارگـرفتن تـدريجي جوامع بشري

ن و وع نگرش به همهجوامع سنتي، تحولي در ي مقوالت زندگي بشري ايجاد شده

و مباني ادبيات حماسي نيز مانند ساير مقوله هاي علوم انساني نياز بـه بازشناسـي

نوشتار حاضر بر اسـاس چنـين ديـدگاهي سـعي دارد. است بازتعريف پيدا كرده

.دنشان دهـ،يوشيج هاي مختلف اين دگرگوني مفهوم حماسه را در شعر نيما جنبه

ي براي رسيدن به اين مقصود ابتدا به روند تطور تعريف سـنتي حماسـه تـا دوره

و سپس نمودهاي حماسي در شعرهاي نيمايوشـيج بررسـي معاصر اشاره مي شود

كار، شعرهاي حماسي نيمايوشيج به طور كلي به دو دسته براي انجام اين. گردد مي

ن دسته:اند تقسيم شده هايو حماسه يما درآن به پيكارهاي اول شعرهايي هستند كه

شـامل،ي دوم دسـته؛اسـت مردمي ملل مختلـف از گذشـته تـا امـروز پرداختـه 

آن اشعاري محلـي،يي حماسـهي جداگانـه كـم سـه مقولـه ها دست ست كه در

و حماسهي حماسه مي ديني نيمايوشيج اين سه نوع. توان تشخيص دادي دروني را

و چوپانپي« رهايشع شعر را به ترتيب در »ي سـريويلي خانـه«و» انيـالد«،»دار

مي. است بازسرايي كرده كه در جـوهر دهد كه با وجود اين نتايج اين بررسي نشان

و حتي در زبان نيما مي و رويكرد حماسـي را مشـاهده شعر و مضامين توان روح
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پ، كرد و قهرمانان حماسي و شعر وي تعريفي تازه از حماسه ديد آمـده در انديشه

و تجربيـات زنـدگي  و ادبيات عصر نوين جهـان و تاثير انديشه كه آشكارا نشان

و اجتماعي شاعر را مي .توان ديد شخصي

.نقد شعر شعر نو فارسي،شعر اجتماعي، حماسه،:ي كليديها واژه

 مقدمه.1

و شعرهاي وصفي مبتني بر توصيف اعمال پهلواني، حماسه را داستان و مردانگـي ها هـا
و بزرگي و جمعـي اند كـه بـر ارزش هاي فردي يا گروهي دانسته افتخارات  هـاي قـومي

و مظاهر مختلف زندگي يك ملت را در اعصار مختلف در برمي  تـاريخ. گيرد تاكيد دارد
و روايـت گونه سـروده ادب حماسي گواه آن است كه اين در قـرون،هـاي حماسـي هـا

و سـرانجام،«و گاه هويت ملل مختلف جهان بوده متمادي تكيه و ترتيـب زيسـتن آداب
؛)3: 1352 صـفا،(»كنـد چگونگي مردن يك جامعه را در خالل جمالت خود بازگو مي

هـاي نمايد كه آيا در ادبيات جهان امروز نيز ردپايي از جنبه اما اكنون اين پرسش رخ مي
 حماسي وجود دارد؟ 

و ادبيـات جهـان در برابـر بـير پاسخ به اين پرسش بايد گفت كـهد ترديـد شـعر
فعـلمن،هاي ناپلئون هاي بزرگ جهاني از قبيل لشكركشي حوادث سهمگيني چون جنگ

هم باقي نمي و آثاري و صلح چون ماند ح تولستوي دستجنگ هـا ماسـه كم به ثبت اين
مي از زاويه ا اي انساني كهينپردازد؛ اما نكته در در با ايجاد دگرگونيجاست هـاي نـوين

و تحت تاثير قرارگرفتن تـدريجي جوامـع سـنتي، تحـولي در نـوع عرصه جوامع بشري
و نگرش به همه ما مبانيي مقوالت زندگي بشري ايجاد شده ننـد ادبيـات حماسـي نيـز

و بازتعريف پيدا كردهاي علوم انساني ساير مقوله ا پـيش از زير؛استهنياز به بازشناسي
از« هرچيز و نتايج حاصل و زور بازو را اگـر وقوع انقالب صنعتي آن، نيروي جسماني

و مغاير روال متداول زمان تبـديل سـاخ نگوييم به حربه ته، دسـت كـم آن را اي قديمي
و بي در ازايـن)14: 1377 شاليان،(».است حاصل كرده عمال عاطل روسـت كـه حماسـه

مي،دنياي مدرن و حما معنايي ديگر درسهيابد ،تماس با مفاهيم نـوين جهـان هاي كهن
. شوند باز توليد مي

و تحليل نقش سازنده جاست كه شناخت خطوط اصلي حماسه از همين هاي قومي
و مخصوصـا در هنگامـه در رويدادهاي تاريخي جهانها يا مخرب آن ي جنـگ معاصـر
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و دوم، .ي معاصـر اسـت گران مختلـف در دورهه پژوهشاز امور مورد توج جهاني اول
و به قـدرت رسـيدن حـزب ناسـيونال سوسياليسـم چنان در آلمـان) نازيسـم( كه ظهور

و) 1943-1922(و فاشيسم در ايتاليا) 1933-1945( افتخـار با شعار احيـاي شـوكت
ست كـهجا جالب اين. است مورد مطالعه قرار گرفته،اعصار نخستين نيز از همين ديدگاه

و فاشيسم در ابتداي قرن حاضر در اروپا تـوان مـي،مصادف با به قدرت رسيدن نازيسم
و تبليغ حماسه نشانه كـه چنـان.نيز مشاهده كرددر ايران را هاي قومي هايي از بازشناسي

و توجه حكومت، زمانهمدر آن عصر  و ادباگروهايي از با تالش نه-نيز محققان البته
يك گيزهالزاما با ان هم-سان اي و چون برپـايي هـزاره به كارهايي و تتبعـات ي فردوسـي

در از سـوي ديگـر.اساطيري همـت گماشـتندوي متون حماسي تصحيحات در حوزه
،ويـژه در آثـار نيمايوشـيجو بـه رويكرد حماسي در شعر شاعران نوگرا،روزگارانهم
ازهاي چون جلوه هم . تاثير اين حركت عمومي پديد آمدي

ي نگـاهي ديگرگونـه بـه مقولـه،ي خـود نيمايوشيج برخالف جريان غالب زمانـه
هايي كـه قربـاني انسان؛است هاي انسان اش راوي رنج او در اشعارحماسي. حماسه دارد
و پيكارهاي جنـگ افـروزان در طـول تاريخنـد هاي قهرمانان حماسه كشورگشايي از. ها

و حماسه،اونظر او. پايـان دهـد،آفريني تنها هنگامي موجه است كه به رنج مردم جنگ
و جن ي ديـد بلكـه آن را از زاويـه؛نگـرد اي نمي را از چشم پهلوانان اسطورهگحماسه

و خانواده اساسـا در بوطيقـاي شـعر نيمايوشـيج،.آورد هايشان بـه شـعر درمـي سربازان
تكي شاعر آن است كه بتواند وظيفه و از زبـان به جاي و حتـي اشـيا بنشـيند تك افراد

و همه همه،معتقد است كه در شعر سنتي« نيما چون. ها سخن بگويد آن كـس، تنهـا چيز
و به گونه مي] سوبژكتيو[ اي ذهني از منظر شاعر ديده شده كوشد در شـعر تصوير شده،

از…پيشنهادي خود،  مـتكلم« طرفي تنگناي ديدبا قرار دادن ابژه در مركز كار شاعري،
و از طرفي»وحده و عينـي كنـد،را گسترش دهد او بـا. شعر را ملزم به قواعدي علمي
مي،كار اين و56: 1385جوركش،(».ريزد اولين گام به سمت شعر چندصدايي را طرح
)، با اندكي تصرف58

و تـوجهي كـه او بـه رنـج مـردم فقيـر دارد اين نگاه تازه مطمئنـا،ي حماسي نيما
كه هم با از نظريهمتاثر چنان و فرهنگـي آن روزگـاري ادبي اوست  نيـز فضـاي فكـري

اساسـا بـه نـوعي رئاليسـم اجتمـاعي فزاينـده گـرايش،به داليل متعـدد ارتباط دارد كه
و از سوي ديگر توجه به بازتاب رنج. يافت مي و احوال تـاريخي هاي مردم نيز با اوضاع
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كه اجتماعي دوره را. پيوند دارد،مقارن با جواني نيماستاي نيما در جواني قيام جنگـل
و حتـي قصـد پيوسـتن بـه آن  را كه برخي از نزديكانش در آن شركت داشتند ديـده هـا

ها پس از شكسـت قيـام جنگـل، دهد كه حتي تا مدتمي هاي او نشان نامه. داشته است
تـاثير انقـالب ماركسيسـتي،بـراين عـالوه.نيما به دنبال طراحي قيامي ديگر بوده است

و در نوع نگاه نيما به حماسـهن نيزكشاورزي شمال ايرا-فضاي كارگريبر شوروي هـا
گاه به صـورت رسـمي عضـو چون هرچند نيما هيچ. است گذار بودهتاثير،هاي مردم رنج

را تمايل او بـه حركـت، جريان سياسي چپ نشد هـاي اجتمـاعي ايـن جريـان سياسـي
(كتمان كرد توان نمي نيمايوشـيج در آثـار، از سـوي ديگـر)442: 1371 اخـوان ثالـث،.
به سرودهاز اي ديگر از توجه به حماسه را نيز ديد، زيرا او در برخي توان گونه مي هايش

مي بازسرايي برخي حماسه گـويي،او در اين دسته از اشعارش. پردازد هاي مغفول مانده
هـايو حماسـه روايـات قـومي شـمال ايـران از برخـي به دنبال جان دوبـاره دادن بـه 

كه ديگري .اند تر مورد توجه قرار گرفتهكم ست
توان شعرهاي حماسي نيمايوشيج را بـه دو دسـته تقسـيم بنابراين به طور كلي مي

درشعر،اولي دسته. كرد و حماسـه آن بـه پيكارهـا هايي است كه نيما هـايي مردمـي
در اشعاري،ي دوم دسته.است ته تا امروز پرداختهملل مختلف از گذشمردمي   است كـه

و نيز حماسه بازشناسي برخي حماسهويي آن نيما به بازسرا هـاي هاي اقليم شمال ايران
 رويكــردكوشــد ايــن دو نــوع حاضــر مــينوشــتار. اســت روي آورده،و درونــي دينــي
رانيما .كندبررسي،هاي مختلف از جنبه يوشيج به حماسه

ي تحقيق پيشينه.2

به جنبه و و هـا، مقالـه يوشيج در كتاب ويژه در شعر نيما هاي حماسي در شعر معاصر هـا
 طـال هـاي كتـاب در بسياري از مقاله. اند هاي متعددي مورد بررسي قرار گرفته نامه پايان
نيماي سمبوليست، دفتـر«،»يك بينش طبيعي حماسي«همچون) 1371براهني،(مس در

و»و اجتماعشعر من  هاي حماسي درشعر نيما نويسنده به تشريح جنبه»آرش كمانگير«،
دري او همان محور اساسي انديشه. استو پيروان او پرداخته چهـار رسـالت،« گونه كـه

از شاعر بدانـد در چـه دوره«تصريح كرده مبتني بر اين است كه بايد»چهار مسئوليت اي
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و در چه عصري از تاريخ مي تاريخ بشر و قـوم او از او چـه…كنـد قومي خود زندگي
ج1371 براهني،(».خواهد مي ،2:635(

، صـور به تحليل محتوايي، زبـاني)84-49: 1373فلكي،( نگاهي به نيمادر فلكي
و تحليل. است خي از اشعار نيمايوشيج پرداختهبرو موسيقي خيال ،»فـتح پادشاه« تفسير

تو از بخش»سريويليي خانه«و» مانلي«  در تحليـل. جـه ايـن كتـاب اسـت هـاي قابـل
و شـيطان بـه نـوعي حماسـه»ي سريويلي خانه« پرداختـه،پـردازي درونـي بـين انسـان

 نيمـا از شـرايط تأثيرپـذيري تـا شدهاي نيز بهانه،»فتح پادشاه«مضمونِ شعرِ. است شده
و نيز زمان اجتماعي-سياسي . داده شود او توضيحو زبان ذهندر نمود آن خود

)269-1358:123، كـوب زريـن( چشم انـداز شـعر نـو فارسـي در فصل چهارم
و ارائه،با شعر تغزليآنو تفاوتآن هاي، ويژگي شعر نو حماسي تعريف سـپس شـده

هـاي بخشدر.است گشتهمعرفي»و اجتماعي گذار شعر نو حماسي بنيان« عنوانبه نيما
اند شدهمعرفي اند پرداختهو اجتماعي شعر حماسي سرودنبهكه شاعراني كتاب، ديگر

 تبـاه وجـويتو جسـ سـريويلي«ي مقاله.است بررسي شده اشعار آنان هاي ويژگيو 
و بررسـي،)67-62: 1378، پرستش(» متعالي هاي ارزش به بـازخواني شـعر سـريويلي

و اس كه شيطان قصد كه استنباط نويسنده آن است. هاي آن اختصاص دارد طورهنمادها
 زنـدگي بـه سـريويلي كشـاندن، سـت شـهري زنـدگي سـمبولو نويني تمدن نماينده
.مايل به ورود به آن نيست،است كه شاعراي آلوده

و و نقــداگرچــه بــه)77-55: 1383 اســحاقيان،( عشــق كليــدر، رمــان حماســه
با،پردازد بازخواني ادبيات داستاني مي در توجه به تعريفي كه از رفتـار اما يـك حماسـي

مي اثر و شيوه ادبي به دست ف ومفاهيم مربـوط بـه آن اي كه در استفاده ازاين تعري دهد
در كتـاب. مناسـب اسـت،بررسي آثار ادبي حماسي معاصر برايبرد، به كار مي  انسـان

نيمـا، شـاملو،( نيمـايي چهـار شـاعر شـعر به بررسي آثار) 1372مختاري،( شعر معاصر
اثري درخور توجـه درمـورد انـواع رويكردهـاي،اين كتاب. پردازدمي)اخوان، فرخزاد

بـه رويكردهـاي حماسـي نيـز،رويكردهـا در ميان اين.انسان استي شاعران به مقوله
.است توجه شده

هـاي معاصر نگاشـته شـده، مقالـه ميان مقاالت متعددي كه درمورد شعرحماسي از
؛)1384نامـداريان، پور(»شـعر معاصـر ايـران هـاي شناسـي نگاهي انتقـادي بـه جريـان«
ي مهـره« در بررسي شـعر) 1380نژاد، انزابي(»فارسي معاصري حماسي در شعر صبغه«
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از«؛سياوش كسرايي»سرخ و تحليل انتقادي ،دامـادي(»ي معاصر شاعري در دوره شعر
در«)1383:5-22 و)1379راد، رفيعـي(»ادبيات حماسي عرب در عصر حاضـر تأملي
غفاريـان(حماسه در ادبيـات معاصـر فارسـيي نامه هاي دانشگاهي، پايان الهرساز ميان
مي)1376،صرافيان هـايي عمـومي يـا ويـژه از ايـن توانند در آشـكار نمـودن جنبـه نيز
.مفيد باشند،ي ادبي پديده

 در شعرهاي نيمايوشيج انسانيهاي حماسه.3
آن نيمـا هـايي اسـت كـهي اول اشعار حماسـي نيمـا، سـروده دسته از ديـدگاهي هـا در

مي ديگرگونه به جنگ و نگـاه متفـاوت او بـه حماسـه، بـه.پـردازد هاي متاخر تعريـف
او هاي جنبه مي،حماسي شعر ي ديـد در اين شعرها نيما از زاويه. بخشد ويژگي خاصي
هـا بـر دوشو بردگـاني كـه عظمـت تمـدن ينـدها پيكـارجويي هايي كه قربـاني انسان

) 1304(»ي سـرباز خـانواده« بـراي نمونـه شـعر. گويـد هاست با مخاطب سخن مـي آن
مياي واره مانيفست .نگردمي دهد از چه ديدگاهي به حماسه ست كه نيما در آن نشان
سـت كـه بـا دو فرزنـد آور زنـي روايـت زنـدگي رنـج،»ي سـرباز خـانواده« شعر

مياي فقيرانهي خردسالش در كلبه نيكالي شوهر او در ارتش.گذراند به سختي روزگار
و در جنگ كشته شده،روس زن. است سرباز بوده آن چارهاما كـودك كـه اي ندارد جـز
بي. دلداري دهد،ي بازگشت پدر اش را با وعده گرسنه و ش در خيال، شوهر گاه زن گاه
به را مي مي بيند كه :گويد او

ي جنگ است جا صحنه برو اينزن«
.ي ننگ است افتخار امروز مايه

 جنگ او از تو كرده شوهر دور
 فخر او بر تو كرده عالم گور

)108: 1364نيمايوشيج،(» شوهر بدبخت«: پس صدا زد او
ي روياي غمنـاك زن يـا جـايي تيرهاز زواياي؛ اين صدا معلوم نيست از كجاست

زن. خيالي تلخ است،چه هستهر؟ديگر شـبح هيـوال،در اين شب هولنـاك بـه ناگـاه
و رو كردن خانهكه بيند مانندي را مي مي.ي اوست در حال زير گويد كه اين زن با خود

فقيري مرد،اين هيوالاما آور مرگ؟ مرد كيست؟ دزد است يا ديوانه؟ انسان است يا پيام
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و سرمازدگي است را. استه آوردهي زن پنا به خانه،كه از شدت گرسنگي او شوهر زن
و ظـاهرا از سـربازاني ديده ب است و در راه ازگشـت بـه سـت كـه جنـگ را رهـا كـرده
رالزن شيون دختر خردسا،در اين حال. است خانه اوميش و هنگامي كه بر بـالين  شنود

ش حاضر مي ميشود دختر را سرد د. بيند ده ميزن كه  كنـد؛ شيون مـي،يابد ختر را مرده
تـا مـرز كـهي سست دختر اوسـت اين صداي ناله. شنود اما پس از لحظاتي صدايي مي

و  ميو زن به جست،صبح روز بعد. است دوباره بازگشتهمرگ رفته در. رود جوي شوهر
و سـالح مقتـ هاي بيند كه با گاري راه كارواني از سربازان را مي والن در راه پر از رخـت

پايان. خورده نيست شوهر آن زن در ميان سربازان شكستاما.بازگشت از جنگ هستند
م شعر، تصوير دردناكي .است كه دخترش هنوز زنده ادر، در حاليست از مرگ

د در اواخر هـاي گشـايير مـورد كشور اين منظومه، شـاعر موضـع صـريح خـود
بيپادشاه مي انه زندگي انسانرحم ان كه مينمايد، ها را ويران :كند چنين بيان

ست يك دهاتي را، زندگي ساده«
.ست اندكي هر چيز، بهرش آمادهز

و مرغي، وصله ي خاكي گاوي
 تا به دستش هست، نيست او شاكي

رن او نمي  گارنگخواهد، قصر
.هر پياپي جنگ

 در سر او نيست، فكر بيهوده
 در هواي او، كس نفرسوده

 چاپد ها را، او نمي خاندان
 خوابد روي پر قو، او نمي

 او كه زين غوغا، هيچ سودش نيست
)119همان،(»جنگ او با كيست؟

و كشورگشايي عظمت پيروزي او ها، چشم نيما را نمي هاي نظامي گيرد بلكه نگـاه
او. به قربانيان جنگ است و زنـدگي پرتجمـل از نظر عظمـت در قصـرهاي رنگارنـگ

و مرگ انسان،ي روايت شدن است آنچه شايسته. شاهان نيست در هـايي رنج اسـت كـه
ا مي،جنگ مهيب هاي رابهزير ازشا. شوند نابود همـين روسـت كـه نيمـا بـا جريـان يد

مي چنان. شود همراه نمي،هاي ملي بازشناسي حماسه در كه با برگـزاري 1313سال دانيم
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و هاي ملي به اوج رسـ شناسي حماسهجريان باز،ي فردوسي هزاره و در ايـن كنگـره يد
و كتاب طي سال و اسطوره حماسهي هاي مفيدي در زمينه هاي بعد، مقاالت هاي ملـي ها

و حماسـه معطـوف بـه قيـام چنـان هـم منتشر شد؛ اما نگاه نيما  آن هـا هـاي مردمـي در
و نزديكانش نيز در يكي از مهم سال آن هاست كه خود ،هـا يعنـي نهضـت جنگـل ترين

.شركت داشتند

و نهضت جنگل.3  نيما
آني پر تكاپوي دوران جواني نيمايوشيج كه بـه زمانه ويـژه در صـفحات شـمالي ايـران
مي،آكنده از مبارزه بود،عصر آورد تا اين شاعر پرشـور در عمـل نيـز بـه فرصتي فراهم
و نيز از برخي نامه.بپردازد تجربه و اشعار نيما بر سخنانها آيد كـهمي نزديكان او چنين

شـراگيم. اسـت عمال با قيام جنگـل همـراه شـده،از زندگي خوداي دورهنيمايوشيج در 
اي در مـورد گـرايش پـدرش بـه نهضـت جنگـل اخيرا در مصاحبه-پسر نيما-يوشيج

بـ. اي اشرافي به دنيا آمد نيما در خانواده«:گويد مي .ودمادر او، يكي از متمولين آن زمان
خـان ميـرزا علـي«و پـدربزرگ نيمـا، االطبـاء نـاظم» حكيم نوري«، دختر»طوبي مفتاح«

و خراج منطقه»االياله ناظم يي كنـوني در يـوش، سـاخته خانـه.ي نـور بـود، ناظم باج
و استادان گچ و نجار، همه از اصفهان اوست كه بناي آن هشت سال به طول انجاميد كار

و نـاظر بـرا به يوش رفتند تا خانه و مقامِ ناظم اياالت در 144ي در شأن پارچـه آبـادي
.شـد، بسـازند اش محسـوب مـي الـراس ييالقـيي يـوش، مسـقط ييالق نور كه دهكده

، پـدر»السـلطنه خان اعظام ميرزا ابراهيم«،االياله، فرزند ارشدش برخالف ميل باطني ناظم
و همراه پسر ارشد خـود هـا بـه نيمـا، بـه شـورش جنگلـي نيما، افكاري انقالبي داشت

اي براي مادرش نوشته است كـه در اين باره نيما، نامه. خان پيوست رهبري ميرزا كوچك
مي در مجموعه نامه مي. يابيد هاي او و به زندگي در فقر نيما از دامان اين خانواده گريزد

دل نزديك مي و و دلش را با درماندگان مي شود )1357 ان،لقم(».كند آزردگان تقسيم
را نيز داشته كـه»رضا«نيمايوشيج برادري به نام . اسـت زده صـدا مـي»الدبـن«او

پ،در رشت بوده»ايران سرخ«ي الدبن سردبير مجله س از شكست قيام جنگـل اما ظاهرا
مي شراگيم يوشيج خاطره. گريزد به شوروي مي كند كه اهميت اي را از قول مادرش نقل

و ادبي خاصي مي. دارد تاريخي او«:گويد او يك شب، تنها بـرادر نيمـا كـه دو سـال از
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و وضـع. كـرد اما نيما او را الدبن خطـاب مـي؛نامش رضا بود. تر بود، آمد كوچك سـر
و يا كسي فرار مي مي. كرد غريبي داشت؛ انگار از چيزي چند روزي. رسيد آشفته به نظر

يك؛ي ما ماند در خانه .شب گفت بايد بروم اما
مـرز-ي ارس م، سه نفـري بـه طـرف رودخانـه شام را كه خوردي،فرداي آن روز

و شوروي را به كنار رودخانه كه رسـيديم، دو بـرادر، يـك. رفتيم-مشترك ايران ديگـر
و گويي براي آخرين بـار  ك،سخت در آغوش كشيدند بعـد، الدبـن. ردنـد بـا هـم وداع

در كفش و از آب رودخانـه گذشـت هايش را را مـا در تـاريكي شـب، سـايه. آورد ي او
و در دل سياه جنگـل محـو مـي هايش را به پا كرده ديديم كه كفش مي شـب. شـود است

در. سنگين به خانه بازگشـتيم هر دو با غمي. سياهي بر هر چيز غلبه داشت. غريبي بود
د ن آواز مـي» داروگ«. شـد ريا از راه دور شنيده مـي بين راه، صداي امواج و ويـد خوانـد

ها در انتظار ديدار برادرش، چشم نيما سال. بود 1310تابستان سال. داد رسيدن باران مي
)همان(».به راه ماند، اما او هرگز بازنگشت

درو با جست و پـدرش كه نيم هاي نيما به خوبي پيداست نامه جو ا به اتفاق بـرادر
اي كـه در بـرج اسـد در نامهنيمايوشيج. است كي با قيام جنگل داشتهي بسيار نزدي رابطه
مي 1300سال  مي به مادرش ! گريـه نكـن! مادر عزيزم«:كند نويسد به اين موضوع اشاره

پسـرت بايـد فـردا در ميـدان جنـگ! از سرنوشتت پيش همسايه شكايت نداشـته بـاش
ب رم بـه جبـين مـن دو كلمـه نوشـته بـا خـون پـدران دالو. خرج دهـدهاصالت خود را

را دار چيزي مـي مرا دوست داري دوست اگر.قامخون انت: است شده شـوي كـه مـن آن
و شهداي مقدس دوسـت. دوست دارم و گرسنگي را در مقابل اين همه گرسنگان مرگ

و سير بمانيم .داشته باش تا زنده
ك لشگر گرسنه. است برادرم به واليت نزديك شده . الردشـت هسـتند ها در حـوالي

مي م، فردا اينپدر. جنگد شيطان با فرشته مي با. آيد جا . هـم خـواهيم بـود چند روزي را
آن اما بعد از آن مي آن روم به جايي كه اين زندگي تلخ را در كـه از ايـن جا وداع كنم يا

)20: 1368يوشيج، نيما(».روزگار خفه شده، حقم را به جبر بگيرم
و اشاره و همراهي پدر برادرش با قيـامي اي كه نيما در اين نامه به لشكر گرسنگان

به تحركات ياران ميرزا كوچك خان پـس از كشـته كند،مي كه فردا در پيش خواهد بود
مي در ادامهنيما. دارد، نظرشدن او راي اين راه حتي تصميم آغـاز گيرد كه خود حركتي

و اين موضوع را در نامه :كنـد بازگو مـي،است براي برادرش كه به قفقاز گريختهاي كند
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ميتا« رامي.مرو چند روز ديگر از واليت روم به جايي كه وسـايل ايـن زنـدگاني تـازه
دري تـازه اگر موفق شدم همهمـه. فراهم بياورم ايـن قسـمت البـرز بـه توسـط مـن اي

دالدر و اصالت درخواهد افتاد )4همان،(».خواهم آوردوران اين كوهستان را به نمايش
د رونوشته 1300ر ميزان اين نامه و گوياي در حيهشده و تالش او ي حماسي نيما

مي اين راه را تا مدت نيما. اش است راه تحقق اهداف بلند انساني كـه؛ تا ايندهد ها ادامه
هم خويش پدر . دهـد از دسـت مـي 1305در خـرداد،سـتايدمياو را چون قهرماني كه

در اين جالب همبا پدر شاعر آخرين ديدار كه حتي نهضـتي چنـان از خـاطره نيز آنان
مي جنگل با يك بود، از من پرسـيد در آن اي دستم روز بعد روزنامه«: گويند ديگر سخن

از اين جواب آثـار. است اند؟ جواب دادم يك نفر در حدود جنگل ياغي شده چه نوشته
معلـوم: سـرش را بلنـد كـرد، گفـت پهلوان انقالب. بشاشتي در سيماي پدرم ظاهر شد

آن مي و،بـدين ترتيـب)178 همان،(».اند ها را تحريك كرده شود احساسـات حماسـي
و دل نيمـا مـوج مـي انديشه و در بسـياري از اشـعارشي مبارزه همچنان در جان زنـد

مي،دعوت به قيام .شود پديدار

 هاي مردمي در شعر نيمايوشيج قيامي حماسه.4

مي روزگار ويژه و اي كه نيما در آن او تجربهزيست تا،هاي شخصي دعـوت موجب شد
و رفاهو هاي آزادي براي فتح دروازه جامعهاز مردم عادي  ، به عنـوان رسيدن به آسايش
را. نيمايوشيج پديدار گردد شعرهاي اصلي مايه يكي از درون از نيما قهرمانـان اشـعارش

و بازار انتخاب مي آن ميان كوچه و مو كند جـود، بـه در ها را بـه جـاي حفـظ وضـعيت
با لحني حماسي سخن) 1305(»بشارت«ي در قطعهاو. خواند انداختن طرحي نو فرامي

و ستم مي و قيام فرامي گويد و. خواند ديدگان را به بيداري قيامي نه بـراي كشورگشـايي
:و انسانيبلكه براي رسيدن به زندگاني آزاد،سازي اسطوره

 شو بيدار! ديده مرد اي ستم«
 ها بر باد نحسي قرنرفت

ت اين زمان بشكستـي نيسا نحسي
 به گدايان همه بشارت باد

و مدهوش است بخت بد خفته  است
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 تا به خواب اندر است اين شياد
و چاره  اي سازيد زود خيزيد

و از بنياد ز بيخ  تا كنيدش
تجنگ امروز حامي ضعفاس

:رود زند فريادمي هر كجا
و بدبخت يكاي اسيران فقر

)125: 1364نيمايوشيج،(» به شما رفت اي بسا بيداد
كه كه نيما شگفت اين آب سـحرگاهان اين شعر را با توصيفي زيبا از قويي تـن در

و مي مي گاهآنشويد مي،آيد به پرواز در ي حضـور ايـن توصـيف در ميانـه. دهـد ادامه
مي،چنين شعري ح به زيبايي نمايد اما بيگانه و ترسـيم ذهـندرركـت را تقابل آرامـش

ميسپس نيما. كند مي :گردد به موضوع اصلي باز
و اين صناعت داد«  داد از اين شهر

و خموش  چند بايد نشست سست
 بندگي چند با دل ناشاد؟

 از زمين بركنيد آبادي
 تا به طرح نوي كنيم آباد

 به زمين رنگ خون ببايد زد
 مرگ يا فتح، هرچه بادا باد

 يا گرديميا بميريم جمله
 ...صاحب زندگاني آزاد

و رفاه كنيم  فكر آسايش
)127همان،(».وقت جنگ است رو به راه كنيم

مـردم را بـه قيـام عليـه فقـر فـرا،»بشارت« همانند شعر»قوي قلب« نيما در شعر
هايي كه ياران ميرزا كوچك خان هنوز به طور پراكنـده چون اين شعر در سال. خواند مي

ميبا حكومت   صـفحاتدر گرايانـه نيـز چـپي مبارزهيو انديشهكردند مركزي مبازه
مي سروده شده،يافت شمال ايران اندك اندك رواج مي توانـد تحـت تـاثير تا حد زيادي

:اوضاع آن دوره باشد
كن«  پي دشمن بسي لجاجت
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 چون لجاجت كند، سماجت كن
.مرد را زندگي چنين بايد

و اميدخيز با  قوت دل
 شب خود را بكن چو روز سفيد

و تو با دل خويش .خصم با هيكل
 خويش را با سالح زينت كن

 از همه جانبه مرمت كن
)132همان،(».اي را كه فقر ويران كرد خانه

او. نگـرد به پيكـارمي،از ديدگاه مالوف خود) 1305(»ي مقتول جامه« شعر نيما در
مـ در اين شعر جامه و بـهيي غرق خـون سـربازي را موضـوع شـعر خـود قـرار دهـد

كه خوانندگانش يادآور مي :شود
 ست؟ ازچه نگاه خلق بر اين جامه سرسري«

ز ست حاصل جنگ جدل دري هر الي آن
ست پيچيده گشته در وسطش قلب مادري

م  دهد از ره بدان سالميسرباز رفته
)135همان،(».ـدو پياممادر از آن ميانه فرستد بــ

در هاي جواني روايت دالوري»شهيد گمنام« شعر قيام،برابر استبداد قاجار ست كه
و در جنگ  در-مجازاتي در كميته. است از خود شهامت نشان داده،عليه ظلمكرده كه

مي،ي قاجار دورهاواخر  از-كرد ايادي بيگانگان را ترور :اوست دالوري سخن
 در كميته چو از او صحبت بود«

.ت بودأهمه را حيرت از اين جر
و درون :همه پرحرف به سوق

 !...اگر اين توپ بماند بيرون
!اگر آگاه كند شاه را امشب امير

!بس است: گفت.م آشفت جوانه به
چهچهاو و اميرش .كس است كس هست

و هر كار آسان همه  جا خلوت
)139همان،(».احتياط است فقط مشكلمان
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مي،با او همراه نيست بيند كسي جوان گمنام، اگرچه مي :گويد با خود
 برخالف دل خود طينت خود«

 شود بگذرم از نيت خود مي
 ستبداد امروز-خود گفتهب-نه

 فيروزز هراسيدن ما شد
.بگريزم من اگر، بگريزند همه

 اين سيالخورها گر خصم منند
 عنكبوتند همه بر سقف تنند

 است، چه كس در پي ماست چه هراسي
 ما بميريم كه يك ابله شاست؟

) 140همان،(»ت از اين ننگمرگ با فتح مرا، بهتر اس
آن جوان دالور بي اس توجه به مي،تچه در پيش و بـه سـوي تـوپ بنـدد چشم را

مي مردمبهنيما در پايان شعر. آيد اما سرانجام با تيري از پاي درمي؛تازد مي و نهيب زنـد
اين شعر همانند) 141همان،(» دم، هيچ كرديش تو ياد؟يك! آي ملت«: پرسدمي از آنان

گ اش معطوف به پهلواني شعرهاي ديگر نيما رويكرد حماسي نـامي اسـتمهاي دالوران
آن بلكه به خاطر،كه بايد يادشان نه به خاطر شكست يا پيروزي ظاهري هدفي كه براي

مانـد لزومـامي در نظر نيما آنكه در پيكار زنده. گرامي داشته شود،اند به شهادت رسيده
.پيروز يك حماسه نيست

كـه اي است دست از جان شسته،»شهيد گمنام«نيز مانند)1306(» سرباز فوالدين«
و ساكت بما نمي و رنج مردم را ببيند مي پس در بند ستم.ندتواند درد . شـود گران گرفتار

و حتي زنداندر زندان، را بانان زندانيان مي او جـان،كنند كه با اظهار پشـيماني نصيحت
وموجـب شـكن جـوان قهرمـان ايسـتادگي. پـذيرد خود را نجات دهد اما جوان نمي  جه
جر،شود؛ اما هنگام اجراي حكم سرانجام تاييد حكم اعدام او مي  تيراندازي بـهتأكسي

و سرباز فوالدين، با خشم فريـاد برمـي خود در اين هنگام. نداردرا او بـه جوخـه آورد
:دهدميبه خويشتن فرمان شليك،آتش

 فرمان بداد آتش را با دهان خود«
 خوددر ولوله فكنده دل از دوستان

 آسوده ساخت جان زين قحطگاه مردو
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 ما را گذشت با هنر خود كه حاضريم
برو اين  هنر غير ناظريممان هنر كه

 چون منجمان در كار آسمان هم
او وز بعد و اين ناروا بر  اين حكايت

 اي فرو سربازخانه رفت به خاموشي
دلا خوبت )159-158همان،(»بسپرد، آن ماجرا به
مي هرچند اين نمونه دهد كه چگونه نيمـا بـا قلبـي سرشـار از احساسـات ها نشان

و مبارزه مي شجاعانه هاي مردم را در شعر خود جاودانـه كنـد؛ بـه كوشد حماسه جويانه
و حركت هاي نيما به قيام اشارهتدريج  و آشـك،هاي مردمي هاي اجتماعي ارگي صراحت
ميهاي نخستين سروده ي راه رستگاري جامعهكه همواره شاعر گويي. دهد را از دست
ي قهرآميـز ديگر اميدي بـه مبـارزه اندك اندك،كردهميجووش جسترا در شعر ايران

از.نداشته است البته بخشي از اين نااميدي به دليل تجربيات تلخي اسـت كـه بـه ويـژه
و فريب خيانت اي كـه از روي در نامـه نيما،. است آن روزگار پديد آمده بودهكاران غدر

كه ميها نامه در كتاب گيري نامه ترتيب جاي ،اسـت نوشته 1306در سال توان حدس زد
و عقيـده.ام ها مردم را سنجيده من سال«:گويد مي و زبردسـت در فكر ي خـود مجـرب
و اشخاص را شناخته.ام شده  شباهت دارم كه از توفـان گريختـهيبه آن كشت.ام انقالب
و بچه سـاخته دوبـاره بـا. است آيا حماقتي از اين باالتر وجود دارد كه خود را كوچك

و فوايد زندگي باز دارم براي اين و خيانتكاران رفاقت كنم يا خود را از لذات كه طرارها
)212: 1368نيمايوشيج،(»شايان تماشاي مردم واقع شوم؟

به تدريج از به نتيجهي با اين تجارب ناگوار تاريخي، بر اثر مواجههدر واقع شاعر
ميها رسيدن قيام و به گوشهي مردمي نااميد ميي انزوا شود عمـر بـهي بقيـهو بـرد پناه

و. پردازد سرودن شعر مي مياين موضوع كه قتي اهميت گويي نيما پس از گذراندن يابد
م و هيجان و بخشي از عمر خويش در شور بارزات قهرآميز، با نگـاهي تـازه بـه انسـان

و جامعه مي او زندگي و در باور .است شعر نيز تا حد زيادي تغيير كردهي وظيفه،نگرد

 هاي رنج مردم نيما راوي حماسه.5

و خروش دهه مـرغ( 1330ي اول قرن حاضر، نيمـا در سـال پس از شعرهاي پرجوش
مي) آمين از. سرايد را آن با رويكـردي جديـد در ست كه نيما هايي سروده اين شعر يكي
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غ آمـين را مـر. ازددپرمي،به روايت رنج مردم در طول تاريخ،نسبت به شعرهاي پيشين
مي نيما اين :كند چنين توصيف

.آلودي است كĤواره بماندهمرغ آمين درد«
 رفته تا آن سوي اين بيدادخانه

ز وبازگشته رغبتش ديگر .دانه رنجوري نه سوي آب
 نوبت روز گشايش را

.در پي چاره بمانده
)گوش پنهان جهان دردمندما( شناسد آن نهان بين نهانان مي

.جورديده مردمان را
 با صداي هر دم آمين گفتنش، آن آشنا پرورد،

 دهد پيوندشان درهم مي
كم مي  كند از ياس خسران بار آن
را مي )606: 1364نيمايوشيج،(».نهد نزديك با هم، آرزوهاي نهان

هـايش ارائـه كند با توصـيفي كـه ازخـود در نامـه توصيفي كه نيما از مرغ آمين مي
مي،دهد مي و ت تناسب زيادي دارد و تواند گـرم صويري از خود شـاعر باشـد كـه سـرد

و رنج مردم است و آشنا با درد و گويي اين نيماست كه بـا هـم. روزگار چشيده زبـاني
با هم ر دردي :گويدمي»آمين«،سيدن به رستگاريمردم براي

.هاي رنجوران از درون استغاثه«
مي در شبانگاهي چنين دل .آيد نمايان تنگ،

 اين زندگاني وندر آشوب نگاهش خيره بر
 اي از آن رهايي لحظه كه ندارد

)607همان،(».دهد پوشيده، خود را بر فراز بام مردم آشنايي مي
اجتمـاعي-ي رويكرد نهايي نيما به امور سياسي وان نمود شاعرانهت مرغ آمين را مي

و انزواي دراز مدت زمان خود پس از تجربه و سرخوردگي و انقالب ي يك دوره پيكار
د .دانست،ي بيست تا اوايل دهه 1306ر سال هاي بين او

روايتـي ديگـر از رنـج مردمـي) 1331(» در نخستين ساعت شـب« نيما در شعر
ميديگر  اي روايـتي بـرده ادهزندگي از زاويـه ديـد خـانو،در اين شعر. كند را روايت

كه مي .در كار ساختن ديوار بزرگ چين است شود
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 اش تنها، زن چيني در نخستين ساعت شب، در اطاق چوبي«
:انديشدمي گيرد،مي هاي هولناكي دور در سرش انديشه

كه« راسازند ديوار بزرگمي بردگان ناتوانايي  شهر
ز  هاي آتش شالق داده جان آنان كه در زير آوار زخمه هر يكي

)617-616همان،(»اش در الي ديوار است پنهان مرده
و عاري از فخامت يك شعر حماسي، را نيما در اين شعر با زباني ساده رنـج زنـي

و رنجور در انتظار همسرش ماندهكند كه با رواني خستميبازگو آناز. استه چـه نظر او
و اسطوره الي عظمت در البه و مرگ مردم است،شده هاي كهن ناديده گرفته ها . رنج

و اقليمي در سروده حماسه.6  هاي نيمايوشيج هاي دروني ديني

در ايـن. تـوان ديـد هـاي حماسـي را مـي هاي ديگري از جنبه در ميان اشعار نيما نمونه
و حماسـهي محلـي، حماسـهي حماسهيي جداگانه كم سه مقوله شعرها دست ي دينـي
 شـعرهايدراين سه نوع شعر را بـه ترتيـب نيمايوشيج. توان تشخيص داد دروني را مي

و چوپان« بايد يـادآور شـد. بازسرايي كرده است»ي سريويلي خانه«و»دانيال«،»پي دار
در حماسـيي داراي صـبغه جـا روايتـيي محلي در ايـن منظور از حماسهكه  سـت كـه

بهي جغرافيايي خاصي رواج داشته محدوده هـاي حماسهي اي كه در مجموعه گونه باشد؛
و چوپـان پـي«ي داستان كه نيما ريشه با توجه به اين. بندي نباشد قابل دسته،ملي را»دار

مي ضرب ي عنـوان حماسـه زيـر جـا داند، اين داستان در ايـن المثلي محلي در مازندران
ميمحل (شودي بررسي )494همان،.

و چوپان پيشعر)الف ست كـه هاي محلي يكي از داستاناين شعر بازسرايي.دار

و غنايي را در و چنانكه نيما مـي تلفيقي از نمودهاي حماسي ي ريشـه،گويـد خود دارد
چوپـان»اليكـا«داسـتان ايـن اسـت كـه. يك ضرب المثـل محلـي در مازنـدران اسـت

كند؛ اما به محض هـدفمي] گوزن[ داري است كه در غروبي قصد شكار شوكايي كمان
و به جاي شوكامي چوپان به دنبال صيد خود. شودمي هوا تاريك،آن گرفتن زني،گردد

او. يابدمي را :گويدمي زن به
.آه تو سوختي از ناوك خود جان كسان«

 جاي آني كه كني
.كساندردي ار باشد درمان



33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي نوين حماسي در شعر نيما يوشيج بررسي جنبه

و مغرور  اي جوانمرد بنام
ات كه در اين تيرگي

.شناسم از دور مي
 برسانم سوي آباداني

.به خالصم بسوي درماني
 من گذرد گر دمي ديگر بر

)497همان،(».مددكار تنم، جان سپرد بي
بينـي حادثـه را بـراي مـن پـيش گيـران ايـن زيـرا فـال؛گويد مرا رها مكن زن مي

من كرده و كه سالبودند و فكر از قافله دور افتاده بودم صداي ها پيش چوپاني را شنيدم
مي.كنم آن صدا، صداي تو بود مي و آيد صداي تو گويي از دل من بيرون و گـويي مـن

ا ميز اين با هم بودهتو پيش و اكنون .توانيم با هم دو يار باشيم ايم
ده« !دست خود با من

پا گر  به زخم تو فتادم از
بآيم جاه از زخم دگر نيز

!تاب شده در كف توست مومياي من بي
و روز و آمدن اين شب ز شدن  داشت خواهد

و تو بر  سر يك جاي قرار آشيان من
 زنان اند اين به من آن فال گفته

ز  نخست طالع ما
 داشت با هم پيوند

ت آن را بودهو من تو ام  گونه كه
)500همان،(» اي نيز مرا بوده

ميدار چوپان كمان اما سـرانجام بـر ايـن؛دهد در ابتدا با شك به سخنان او گوش
مي ترديد غلبه مي و او را با خود به آبادي سـپس بـه جنگـل. تا مـداوايش كنـد برد كند

گي مي دانـد باقي داستان را كسي به درستي نمي.اه دارويي براي مداواي زن بياوردرود تا
ميو هيچ معلوم نيست كه  دو چوپان موفق به آوردن گياه دارويي و آيـا ايـن شود يا نـه

و اگر رسيدند، حال كجا هستند؟ براي همين اسـت كـه ايـن  نفر به هم رسيدند يا خير؟
كه المثل در ميان بوميان بخش ضرب چوپـان از پـي علـف«هايي از مازندران رايج است
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دنهراوو اين سخن بدين معني است كـه»رود مي  بـدان،دود بـال مقصـود مـي چـه بـه
شـكار،گـوزن ببيننـد اين داستان بوميان مازندران هنگام غـروب اگـر دليلبه. رسد نمي
.كنند نمي

داسـتان،سـروده شـده 1319 كـه در خـرداد اين شعر.ي سريويلي خانهشعر)ب

و اگرچه در فضا و شيطان است ،ي روستايي در شـمال ايـران جريـان دارديجنگ انسان
اين شـعر كـه در قالـب. باشد در دست نيستجاآنكه بخشي از فولكلور نشاني از اين

و اتباعش به جنـگ،ابداعي نيما سروده شده داستان شاعري روستايي است كه با شيطان
. پردازد مي

و سـگش در دهكـده«:گويدمي نيما در مورد اين شعر ي سريويلي شاعر، با زنـش
ز ييالقي ناحيه ميي جنگلي تنها دلخوشي سريويلي به اين بود كـه توكاهـا.كردند ندگي

صـ در صحن خانـه،در موقع كوچ كردن از ييالق به قشالق فاي او چنـد صـباحيي بـا
ي اما در يك شب طوفاني وحشتناك، شيطان به پشت در خانـه. خواندند اتراق كرده، مي
ي خـود راهف را در خانـهن محرك كثيآسريويلي، مايل نيست.خواهد او آمده امان مي
و بــين آن و بحــث در مــي بدهــد در شــيطان راه را مــيبــاالخره. گيــرد هــا جــر و يابــد

ميهخاندهليز ميي او و ناخن خود را كنده، بستر و موي سـريويلي خيـال. سـازد خوابد
)332همان،(».ي آن مطرود، روي صبح را نخواهد ديد كند ديگر به واسطه مي

در خالف انتظار بر و نـاخنمي سريويلي، صبح از هر روز دلگشاتر آيد؛ ولي موي
و گزندگان مي بـ شيطان تبديل به ماران و سريويلي مجبور وه جـارو كـردن آن شود هـا

مي.دگرد نجات ده مي آن در اين وقت، كسان سريويلي خيال هـا ديوانـه شـده كنند پسر
و  مياست .ندآور جادوگران را براي شفاي او

او باقي و اتباع و شيطان در خانـه. سـت داستان، جنگ بين سريويلي ي سـريويلي
و سال اين حوادث خراب مي مي شود سرانجام مرغـان صـبح، بـا. گذرد ها در اين مبارزه

مي منقار خود از كوه و خانه ها گل مي آورند سـريويلي دوبـاره بـا. سازندي او را دوباره
يي قشنگ در صحن خانه افسوس كه ديگر توكاها اما. گرددميي خود باز خانهزنش به 
مي او نمي و او براي هميشه غمگين كه قسمت اعظم. ماند خوانند از33اين شعر صفحه

و شيطان مـيو گيرد به گفت ايوشيج را در برمينيم يواند و ظـاهرا گوي سريويلي گـذرد
ميي ادامه،اي بيند با نوشتن مقدمه نيما كه طوالني شدن شعر را مي . كنـد شعر را روايت
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واي دروني حماسهنيما در اين شعر به خود براي پذيرش كه شاعر با را جدالي پرداخته
مي،وضعيت موجود دارد .دهد به خوبي نشان

بـه.هايي از زندگي شهري جديد نيز داللـت كنـد تواند بر جنبه اين نبرد دروني مي
توانـدمي شيطانكه بر اين جا، افزون ايندر« همين دليل در تفسير اين شعر گفته شده كه

 شاعر هـم دروني از تناقض گر حالتي باشد، بيان شهري شهر يا زندگي سمبول،نوعي به
بهميكهاي ديگر شاعر، چهرهي چهره يعني. تواند باشد مي مظهـر شكل تواند پليد باشد،
آنكه-شهر و بـراي مـي نمـود-نيـز بيـزار اسـت شـاعر از در كـه اسـت همـين يابـد
كهمي شاعر خود را در حالتي، سريويلي با شيطان سريويلي وگوي گفت در ستيز بـا يابد

تنكه شاعر باشد خودي تواند نيمهمي، حتّي شيطان... زيد خود مي آن بـه زدن شاعر از
به هراسد، يعني مي مي زاديهم اين. دهد نمي راهاش خانه او را ، شـيطان در پاسخ توان را

)57-56: 1378فلكي،(». گويد، يافتمي» خودستيزي«از سريويليكه هنگامي

ي داريوش اول اي ديني متعلق به دوره نيما حماسهدر اين شعر.دانيالداستان)ج

، پادشـاه داريـوشي در دورهكـهستا داستان اين. باز سروده است،در قالب مثنويرا
و هركس دعا كنـد در دهد تا سي روز كسي غير او به درگاه خدا نيايش نكند دستور مي

شد چاه شيران انداخته ماما دانيال نبي كه محبوب. خواهد انند هر روز بـه داريوش است
بيو پادشاه كند درگاه خدا دعا مي مميلي با دريمجبور :چاه شيران بيندازد شود او را

 حكم آمد به دست شيربانانش دهند ليك«
و به چاه شيرش اندر افكنند  بند بنهند

 تا بداند هر كسي زين پس سزاي كار خويش
 حاصل سرپيچي از فرمان فرماندار خويش
 هيچ جنبنده به ميل خود نجنبد بعد از آن

آن گرچه شه نبودشد،همچنان كردن )319: 1364نيمايوشيج،(» ميل
شبداريوش در هـ،تمام طول و ر صـدايي در گوشـش صـداي پريشـان اسـت

مي. نمايد غرش شير مي را بينند اما فرداي آن روز همه در كمال تعجب كه شيران، دانيال
:اند نخورده

 خود سراسيمه درآمد سوي آن بيدادگاه
!اي پادشاه: از چاه گفت! اي دانيال: بانگ زد

 است گفت هستي زنده؟ خندان از شعف كاو زنده
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.اش را كه شگفت اين قصه است خواست پرسد قصه
 آمد بر سر راهم برون: دانيالش گفت

در مردمي كه شد نگه )322همان،(» طوفان خونآن دارم
و مـرا نجـات داد:گويـد دانيال به داريوش مـي . خداونـد دهـان شـيران را بسـت

مي داريوش از اين اتفاق خوشحال مي و دانيال را از چاه بيرون در. آورد شود اين داستان
در زمان داريوش، جانشين بلشصر، به سـبب قـدرت«:باب ششم تورات نقل شده است

او،بود كردهو منزلتي كه دانيال پيدا  و سد بردنحواليان واليات به و نزد داريوش رفتند د
تا با توطئه او اي از او خواستند هر كسي كه تـا سـي روز از خـدايي يـا انسـاني غيـر از

يهاما دانيـال پنجـر. پادشاه فرمان را امضا كرد. افكنده شود در چاه شيران،لتي نمايدأمس
مي خود را به سمتي خانهباال و دعـازد هر روز سي مرتبـه زانـو مـي.كرد اورشليم باز
و خبر را به او دادند پس به نزد داريوش. خواند مي دانيال در چاه شيران انداختـه. رفتند

و سنگي بزرگ نيز بر هم. درش گذاشتند شد . چنان به خواندن دعـا مشـغول بـود اما او
و رهـايي از چنگـال. زنده يافت صبح روز بعد پادشاه او را دانيال بعـد از ايـن معجـزه

را سرنوشت بني،شيران عـد از او يعنـيباندر شهود ديد در حالي كه بـه پيـامبر اسرائيل
)1296: 1981، كتاب مقدس(».نشد داده مالكي چيزي نشان. حجي، زكريا

توان بـامي،تاريخي است-ي داستاني ديني اگرچه اين شعر، ظاهرا روايت دوباره
گرفـت كـه در نظـر جباري شاعر، آن را توصيف حكومت تفسيري معطوف به روزگار

اي اشـارهو چه بسا شده سروده 1318 مثنوي در سال اين.دخواه همه را مطيع خود مي
هاي خـود وادار گري حكومت رضاشاه باشد كه همه را به سكوت در برابر ستمبه كنايي

و در اين راه حتّي كس كرده بود ابـا،صـعود او بودنـد اني كه نردباناز مجازات بي دليل
.نداشت

 گيري نتيجه.5

آناز پس تـوان ديـد مـيي حماسي هستند، دسته از اشعار نيما كه داراي صبغه تعمق در
ح عالقهاو با وجود كه  و نيز توجه به پيكارهايمندي به روايات ساز اسطوره ماسي كهن
در،پردازد هاي ملي ايران نمي مختلف نه تنها در شعرهايش به حماسه ملل بلكه درسـت

در،سـت هـاي ملـي معطوف به بازشناسـي حماسـه شرايطي كه فضاي ادبي سنتي ايران 
بهتركمشعرهاي نيما ميها اين حماسهتلميحي با وجود اين در جـوهر. خورد به چشم
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و حتي در زبان شعري او مي و رويكـرد حماسـي را مشـاهده كـرد توا شعر وي .ن روح
دررا»ي سـرباز خـانواده«نيما شعر. متفاوت است نيززبان شعرهاي حماسي نيمايوشيج

،شـود هـاي بلنـد اسـتفاده مـي تر براي روايـت اين وزن كه بيش.استسروده،بحر رمل
ر و ي ديـد را از زاويـه ايـن شـعر چـون جنـگ.وايـت جنـگ نيسـت مناسب توصيف

مييدهخانوا آن واژه كند، سرباز روايت وي صـحنه كننـده كـه القا هـا بـيش از ي جنـگ
غم كننده حماسه باشد،، تلقين و رنجي فضايي و پـود. آور است آلود كـالم ايـن در تـار

مي بيزاري از جنگ شعر  و شاعر با شـهامت تمـام طلبي موج در كنـار زن بينـواي،زند
و صداي شـعر خـود سرباز مي ي او قـرار هـاي فروخـورده را در اختيـار پرسـش ايستد

تـاريخي-هاي اقليمي يـا دينـيي داستان در شعرهايي كه نيما به روايت دوباره.دهد مي
مي مي هـاي داراي شـاعر، ايـن داسـتان بـه روزگـار توان با تفسيري معطـوف پردازد نيز

مـثال.ي روزگار شاعر در نظر گرفـت زده اي از وضعيت ستمي حماسي را استعاره صبغه
حكومـت بـه كنـايياي اشـاره توانـد مـي شـده سـروده 1318 سالدر داستان دانيال كه 

و خودكامگي او رضاشاه .باشدهاي
و قهرمانـان حماسـيي نيما تعريفي بنابراين پيداست كه در انديشه تازه از حماسه

و ادبيات عصر نوين جهان را مـي  و تاثير انديشه آن پديد آمده كه آشكارا نشان تـوان در
ش. ديد و اجتماعي توجه. است اعر نيز بر عمق اين تاثير افزودهتجربيات زندگي شخصي

و عظمـت پايـداري تـك اصلي روح لطيف او موقعيـت رنـج  در آور انسـان تـك آنـان
و اين رو هرچند او خود روحي طغيـاناز. است هاي زندگي حنهص و سـركش دارد گـر

مي همواره بر ستمگري هم حماسه،زند ها نهيب هـا دلي با رنج انسـان در شعر او به دليل
بردع،در اساس .داردوتي نهفته اما عميق به صلح در
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